
 

 1 

 
СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА СТАТИСТИКА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА НИВО NUTS3 

ЗА ПЕРИОДА 2005 - 2010 ГОДИНА 
 

Националният статистически институт приключи работата по проект на тема: „Събиране на 
данни за статистика на селските райони на ниво NUTS3 за периода 2005 - 2010 година” от 
програмата на Евростат по грант схемата за 2010 година. Проектът стартира в началото на 2011 
година и продължи 11 месеца. Основната цел беше да се осигури информация за разширяването и 
допълването на базата данни, която Евростат изгражда в областта на статистиката на селските 
райони за 27-те държави членки. Проектът е продължение на подобен проект в тази област, който 
НСИ проведе през 2007 година. 

В рамките на проекта НСИ осигури информация по 15 показателя в съответствие с 
предварително подготвен от Евростат списък. Статистическите данни са за периода 2005 - 2010 г. и 
на практика са от всички основни статистически области - демографска, социална, 
макроикономическа, бизнес статистика и статистика на селското стопанство. Данните се отнасят за 
географско ниво NUTS3 (28 области), а в малкото случаи, където такива данни липсват, са за по-
високото ниво NUTS2 (6 статистически района). 

Повечето от данните са събрани или изчислени в рамките на регулярно провежданите от 
НСИ статистически изследвания, включени в НСП. За разработването на част от информацията са 
използвани данни от административни източници - Националната система за регистрация на 
населението, регистри, поддържани от Министерството на образованието и Министерството на 
здравеопазването, както и информация от Министерството на вътрешните работи. Използвана е и 
информация от Статистическия регистър на НСИ. 

Освен числова информация бяха подготвени и списъци с адресите на началните и средните 
училища, болниците и домовете за възрастни хора и университетите в България. За всеки от 
показателите/променливите бяха разработени подробни метаданни, които са включени в доклада за 
дейностите по проекта, включително и оценка за качеството на данните. 

Показателите, за които България предоставя информация, са от: 
• демографската статистика: движение на населението (вътрешна и външна миграция), 

възрастова структура, раждания и умирания; 
• социалната статистика: брой на училищата, брой на леглата в държавните болници и 

домовете за стари хора, местонамиране на училищата, болниците и домовете за 
възрастни хора и университетите; 

• от макроикономическата статистика и статистиката на селското стопанство: брутна 
добавена стойност в селското, горското и рибното стопанство; 

• от бизнес статистиката: капацитет и заетост на хотелите и средствата за подслон, брой 
заети в хранителната промишленост. 

В изпълнението на проекта участваха експерти от 7 статистически отдела в НСИ. 
Дейностите по проекта бяха координирани от отдел „Статистика на селското и горското 
стопанство”. 
 


